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9º Ano do Ensino Fundamental 

 

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 

LEIA COM MUITA ATENÇÃO 

 

1. Esta prova contém 40 questões, com 05 (cinco) alternativas cada uma, das quais somente uma é 
correta.  

2. Verifique se a numeração do caderno de questões está contínua e em caso de falta de alguma, 
solicite ao fiscal da prova a troca do caderno antes da realização da prova. 

3. Escreva seu nome e número de inscrição no espaço acima. 

4. Esta prova tem a duração de 03 horas. Não será permitida a saída da sala antes de decorrida 01 
hora do início da prova. 

5. Você irá receber o cartão de resposta que será utilizado para a correção da prova; confira o seu 
nome, e assine no espaço reservado. 

6. Assinale a resposta no cartão de respostas preenchendo totalmente com caneta (azul ou preta), 
o respectivo campo, com o cuidado de não ultrapassar o espaço do mesmo. Não assinale as 
respostas com um “X” pois esta sinalização não será considerada. Não use lápis ou caneta 
vermelha, em hipótese alguma, para assinalar as respostas. 

7. Será anulada a questão em que for assinalada mais de uma alternativa, que estiver em branco ou 
apresentar qualquer sinal de rasura. Assinale apenas uma alternativa para cada questão. 

8. Não rasure nem amasse o cartão de resposta e não escreva nada nele além da assinatura no local 
próprio. 

9. É proibido o uso de eletrônicos. 

10. Quando houver necessidade de comunicar-se com o fiscal da prova levante o braço e aguarde. 

11. Não solte o grampo deste caderno de prova em hipótese alguma. 

12. Utilize os espaços em branco neste caderno de prova para rascunho. 

13. Devolver o caderno de questões ao término da prova. 

  

 

BOA PROVA! 
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Língua Portuguesa 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões 1 a 4. 

 

Sumiço    

 

Desesperado, o chefe olha para o relógio, e já não 

acreditando que um funcionário chegaria a tempo de 

fornecer uma informação importantíssima para uma 

reunião, liga para o tal:          

— Alô! – atende uma voz de criança, quase sussurrando. 

— Alô. Seu papai está?          

— Tá... – ainda sussurrando.          

— Posso falar com ele?          

— Não. – disse a criança bem baixinho.          

Meio sem graça, o chefe tenta falar com algum outro 

adulto:          

— E a sua mamãe? Está aí?          

— Tá.          

— Ela pode falar comigo?          

— Não. Ela tá ocupada.          

— Tem mais alguém aí?          

— Tem... – sussurra.          

— Quem?          

— O “puliça”.          

Um pouco surpreso, o chefe continua:          

— O que ele está fazendo aí?          

— Ele tá conversando com o papai, com a mamãe e com 

o “bombelo...”          

Ouvindo um grande barulho do outro lado da linha, o chefe 

pergunta assustado:          

— Que barulho é esse?          

— É o “licópito”.          

— Um helicóptero?          

— É. Ele “tlosse” uma equipe de busca.          

— Minha nossa! O que está acontecendo aí? – o chefe 

pergunta, já desesperado.          

E a voz sussurra com um risinho safado:          

— Eles tão me “puculando”.  

 

http://criancas.uol.com.br/piadas/piadas_criancas.jhtm. Acesso em 

05//08/2007. 

 

1) Nesse texto, a palavra “sussurrando” indica que o 

menino falava:  

a) agitado.  

b) assustado  

c) baixo.  

d) sério.  

e) interessado. 

 

2) Pode-se deduzir do texto que a criança:  

a) queria enganar o chefe do pai.  

b) foi raptada por alguém.  

c) está perdida.  

d) escondeu-se dos pais.  

e) machucou-se. 

 

3) Principalmente nas falas da criança, podemos 

identificar uma marca de:  

a) registro oral formal.  

b) registro oral informal.  

c) falar regional.  

d) falar caipira.  

e) registro escrito culto. 

 

4) A palavra “helicóptero” é acentuada respeitando a 

mesma regra da palavra: 

a) café 

b) viúva 

c) caráter 

d) mês 

e) sonâmbulo 

 

 
Leia o seguinte texto para responder às questões 5 a 7. 

Cérebro Eletrônico 

 

O cérebro eletrônico faz tudo 

Faz quase tudo 

Faz quase tudo 

Mas ele é mudo 

O cérebro eletrônico comanda 

Manda e desmanda 

Ele é quem manda 

Mas ele não anda 

Só eu posso pensar 
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Se Deus existe 

Só eu 

Só eu posso chorar 

Quando estou triste 

Só eu 

Eu cá com meus botões 

De carne e osso 

Eu falo e ouço. Hum 

Eu penso e posso 

Eu posso decidir 

Se vivo ou morro por que 

Porque sou vivo 

Vivo pra cachorro e sei 

Que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro 

No meu caminho inevitável para a morte 

Porque sou vivo 

Sou muito vivo e sei 

Que a morte é nosso impulso primitivo e sei 

Que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro 

Com seus botões de ferro e seus 

Olhos de vidro 

 

Gilberto Gil. Cérebro eletrônico. 

 

 

5) No trecho “O cérebro eletrônico faz tudo / Faz quase 

tudo / Faz quase tudo / Mas ele é mudo”, o enunciador:  

a) Mostra que as máquinas são poderosas, mas têm 

defeitos e não podem tudo.   

b) Afirma que as máquinas têm todo o poder.  

c) Nega o poder das máquinas.   

d) Mostra que as máquinas são fracas e impotentes.   

e) Afirma a dependência do homem em relação às 

máquinas.  

 

6) No trecho: “só eu posso pensar / se Deus existe”, o 

termo "só" enfatiza a ideia de:  

a) isolamento.  

b) distanciamento.  

c) dúvida.  

d) antecipação.  

e) exclusividade. 

 

7) Observe o uso do “porque” na seguinte passagem do 

texto: “Porque sou vivo/ Sou muito vivo”. Assinale a 

alternativa que seria corretamente completada com o 

mesmo “porque”. 

a) “________ você não veio ontem?” 

b) “Não sabemos o ________ da ausência dele.”  

c) “Ele não veio ontem _______ choveu muito.” 

d) “São muitos ___________ que geram dúvidas.” 

e) “Você não veio à festa ontem, _________?” 

 

 

Leia a tirinha a seguir e responda às questões 8 a 11. 

 

 

 

 

 

8) Segundo o texto, pode-se afirmar que  

a) as mulheres têm mais aptidão às novas tecnologias que 

os homens.  

b) tanto os mais jovens quanto os mais velhos enfrentam 

dificuldades em usar smartphones.  

c) os telefones fixos ainda são mais usados do que os 

telefones celulares.  

d) à medida que envelhecem, as pessoas se tornam 

menos sábias.  

e) os jovens têm mais facilidade com as novas tecnologias 

que as pessoas mais velhas.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=V2hHVgn4wQw&list=PLBd7RnyQ13Yd_3fhrGKGUctFRaR9Sqe-q
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9) A palavra “normalmente” utilizada na tirinha pertence 

à classe gramatical dos: 

a) advérbios 

b) verbos 

c) pronomes 

d) substantivos 

e) adjetivos 

 

10) Em relação ao gênero textual história em quadrinhos 

em geral, analise as afirmações a seguir. 

 

I. É obrigatório o uso de texto verbal em todos os 

quadrinhos da história. 

II. As histórias em quadrinhos servem exclusivamente 

para se contar piadas. 

III. A mescla entre informações verbais e visuais é uma 

característica fundamental na constituição das histórias. 

IV. Por ser voltada ao público jovem, é obrigatória a 

presença de personagens adolescentes. 

 

Assinale a alternativa CORRETA.  

a) Somente III é verdadeira.  

b) Somente I e IV são verdadeiras.  

c) Somente III e IV são verdadeiras.  

d) Somente IV é verdadeira.  

e) Somente I e II são verdadeiras.  

 

11) Na tirinha, podemos afirmar que existe: 

a) o emprego apenas da linguagem verbal. 

b) apenas foi utilizada a linguagem não verbal. 

c) uso da linguagem verbal e da linguagem não verbal. 

d) a linguagem não verbal foi usada, mas não contribui em 

nada para o entendimento do texto. 

e) a linguagem verbal foi utilizada, mas não acrescenta 

nada para o humor do texto. 

 

12) Assinale a alternativa em que se encontra uma frase 

declarativa afirmativa.  

a) Não vai chamá-lo para ir ao cinema?  

b) Adoro assistir a documentários sempre que ligo o 

televisor.  

c) Entre e sente-se à mesa.  

d) Não irei acompanhá-la.  

e) Que bela criança!  

 

Leia a tirinha, atentando para as lacunas deixadas nas 

palavras: 

 

 

 

 

13) As lacunas em de __ e, fo __ e e vi __ ita, serão 

CORRETAMENTE completadas, respectivamente, com:  

a) SC – C – Z.  

b) SS – SS – S.  

c) SS – SC – Z.  

d) SC – SS – S.  

e) SC – C – SS.  

 

Leia o seguinte texto para as próximas 5 questões. 

 

A minhoca e a serpente 

 

Uma minhoca viu uma serpente que dormia à sombra de 

uma figueira. 

Com inveja de seu tamanho, quis igualar-se a ela. Esticou-

se tanto que terminou se despedaçando. 

(Esopo. Fábulas. Porto Alegre: L&M,2009. P.133.) 

 
14) Podemos dizer que o texto lido é uma: 

a) descrição 

b) narração 

c) argumentação 

d) dissertação 

e) notícia 
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15) Na frase, “Com inveja do seu tamanho”, a expressão 

em destaque refere-se: 

a) ao tamanho da serpente. 

b) ao tamanho da minhoca. 

c) à sombra da figueira. 

d) ao sono da serpente. 

e) ao fato de se esticar. 

 
16) A palavra seu apresenta na história o sentido de: 

a) posição. 

b) indefinição. 

c) posse. 

d) dúvida. 

e) tempo. 

 
17) Dos provérbios a seguir, assinale aquele que sintetiza 

a ideia principal do texto: 

a) As aparências enganam. 

b) É melhor prevenir do que remediar. 

c) Quem não deve, não teme. 

d) Quem tudo quer, tudo perde. 

e) Quem com ferro fere, com ferro será ferido. 

 
18) Os vocábulos minhoca, dormia e ela classificam-se, 

respectivamente em: 

a) verbo – substantivo – advérbio. 

b) substantivo – verbo – pronome. 

c) verbo – pronome – advérbio. 

d) substantivo – advérbio – pronome. 

e) conjunção – adjetivo – verbo. 

 
Leia o cartaz para responder à próxima questão. 

 

19) Campanhas publicitárias podem evidenciar problemas 

sociais. O cartaz tem como finalidade  

a) alertar os homens agressores sobre as consequências 

de seus atos.     

b) instruir as mulheres sobre o que fazer em casos de 

agressão.     

c) despertar nas crianças a capacidade de reconhecer 

atos de violência doméstica.     

d) exigir das autoridades ações preventivas contra a 

violência doméstica.     

e) conscientizar a população sobre a necessidade de 

denunciar a violência doméstica.    

 

20) Dos textos a seguir, um apresenta linguagem 

figurada. Identifique-o. 

a) Amyr Klink, navegador brasileiro, foi o primeiro a 

realizar uma viagem a remo, sozinho, desde a África até 

o Brasil. (Almanaque Recreio) 

b) Alimentos integrais são, basicamente, grãos e cereais 

– como arroz, trigo, aveia e centeio – que não passaram 

por nenhum processo de refinação. Por isso, eles 

conservam todos os seus componentes originais, 

incluindo cascas e películas protetoras. 

(Superinteressante) 

c) Vivem na capital pelo menos 233 espécies, entre aves, 

mamíferos, anfíbios e répteis, segundo levantamento de 

uma equipe de biólogos da Divisão de Fauna do 

Departamento de parques e áreas Verdes, Depave. (Veja 

São Paulo) 

d) Caminho por uma rua 

Que passa em muitos países 

Se não me veem, eu vejo 

E saúdo velhos amigos. (Carlos Drummond de Andrade) 

e) Quando o desembargador Plínio já estava aposentado 

mudei-me para meu endereço atual. Durante a mudança 

alguns livros despencaram de uma estante improvisada. 

(Marcos Rey) 
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Matemática 

 

21) “Foi anunciado que Ganhadores da Mega-Sena ainda 

não retiraram prêmio de R$ 10,5 milhões.” Qual é a outra 

forma de se escrever essa quantia? 

a) R$ 10.000.050,00  

b) R$ 10.000.500,00 

c) R$ 10.005.000,00 

d) R$ 10.050.000,00 

e) R$ 10.500.000,00 

 

22) Qual das expressões abaixo apresenta resultado igual 

a 20? 

a) 5 + 5 x 2 

b) 13 − 3 x 2 

c) 5 x 0 x 4 

d) 40 ∶ 4 x 2 

e) 5 x 8 −  4 

 

 

 

23) O valor da expressão  
(5)2−42+(

1

5
)

0

32+1
  é: 

a) 1  

b) 2 

c) 4  

d) 5 

e) 6 

 

 

 

 

 
24) Em qual das alternativas aparece um número que fica 

entre  
19

3
  e  

55

7
 ? 

a) 2 

b) 4 

c) 5 

d) 7 

e) 9 

 

25) Adriana construiu o quadro abaixo após uma pesquisa 

feita com 900 jovens, entre 14 e 19 anos, para saber de 

suas preferências por alguma prática esportiva. 

 

Futebol 2
5⁄  do total de jovens 

Vôlei 1
3⁄  do total de jovens 

Basquete 1
4⁄  do total de jovens 

Nenhum esporte 15 jovens 

 
A tabela afirma que: 

a) a maior parte dos jovens gosta de basquete. 

b) o esporte preferido pela parcela maior dos jovens é o 

futebol. 

c) exatamente a metade dos jovens prefere o vôlei. 

d) a maioria dos jovens não gosta de esportes. 

e) a minoria dos jovens gosta de esportes. 

 

 

 

26) Um número inteiro é chamado “quadrado perfeito” 

quando ele é o quadrado de algum número inteiro. O 36, 

por exemplo, é um quadrado perfeito, porque 36 é o 

quadrado do número 6. Quantos quadrados perfeitos há 

no intervalo de 195 a 901? 

a) 15 

b) 16 

c) 17 

d) 18 

e) 19 

 

 

 

 

 

27) Comprei cinco doces a R$ 1,80 cada um, três doces a 

R$ 1,50 e dois doces a R$ 2,50 cada. O preço médio por 

doce, foi: 

a) R$ 1,75 

b) R$ 1,85 

c) R$ 1,93 

d) R$ 2,00 

e) R$ 2,10 
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28) Cada uma das caixas representadas na figura tem 

10cm de comprimento, 4cm de largura e cada 3cm de 

altura e foi atada com uma fita. Podemos afirmar que: 

 

a) gastou-se mais fita em A e menos em B. 

b) gastou-se mais fita em A e menos em C. 

c) gastou-se mais fita em B e menos em C. 

d) gastou-se mais fita em C e menos em B. 

e) gastou-se mais fita em C e menos em A. 

 

 

 

 

 

29) O polígono que está na figura é um pentágono regular. 

O ângulo assinalado mede: 

 

a) 12° 

b) 60° 

c) 72° 

d) 180° 

e) 360° 

 

 

 

30) Se uma vela de 36 cm de altura, diminui 1,8 mm por 

minuto, quanto tempo levará para se consumir? 

a) 3h 20min 

b) 2h 36min 

c) 1h 30min 

d) 30 minutos 

e) 20 minutos 

 

 

 

31) No mercadinho perto de casa, Marina comprou um 

frasco de 120 ml de um produto por R$ 6,00. Para comprar 

em grande quantidade, foi pesquisar no mercado 

atacadista. Anotou as opções que ele oferecia e levou 

para pensar. 

I - Três frascos com 120 ml cada por R$ 15,90. 

II - Dois frascos com 240 ml cada por R$ 21,60. 

III - Dois frascos com 360 ml cada por R$ 31,20. 

IV - Um frasco com 480 ml por R$ 22,00. 

Ela deveria concluir que a melhor opção é a: 

a) I, pois cada 120 ml custarão R$ 5,40. 

b) II, pois cada 120 ml custarão R$ 5,50. 

c) III, pois cada 120 ml custarão R$ 5,20. 

d) IV, pois cada 120 ml custarão R$ 5,30. 

e) Qualquer uma, pois cada 120 ml custarão R$ 6,00 em 

todas as opções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32) Os resultados de uma pesquisa das cores de cabelos 

de 1200 pessoas são mostrados no gráfico. Quantas 

dessas pessoas possuem o cabelo loiro? 

 

a) 60 

b) 100 

c) 320 

d) 360 

e) 400 
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33) Veja quantos centímetros da borda da mesa cada 

pessoa costuma ocupar. A partir da informação dada, 

podemos concluir que o diâmetro da mesa é de: 

 

(Utilize 𝜋 = 3,14) 

a) 100 cm 

b) 157 cm 

c) 250 cm 

d) 335 cm 

e) 785 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34) As expressões algébricas que representam as áreas 

das figuras abaixo são respectivamente: 

 

a) 𝑥 + 𝑦 ;  𝑎² ;  2𝑚 + 2𝑛 

b) (𝑥 + 𝑦)² ;  4𝑎 ;  2(𝑚 + 𝑛) 

c) 𝑥𝑦 ;  2𝑎 ;  (𝑚𝑛)² 

d) 𝑥𝑦 ;  4𝑎 ;  𝑚² − 𝑛² 

e) 𝑥𝑦 ;  𝑎² ;  𝑚² − 𝑛² 

 

 

 

35) Resolvendo a equação 2(𝑥 + 4) = 4𝑥 + 11, obtém-

se: 

a) 𝑥 = −2,4 

b) 𝑥 = −1,5 

c) 𝑥 = −1,2 

d) 𝑥 = −0,5 

e) 𝑥 = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

36) Determine o valor da solução do sistema: 

{
2𝑥 + 𝑦 = 0
2𝑥 − 𝑦 = 4

  

a) 𝑥 = 1 𝑒 𝑦 = −2 

b) 𝑥 = 2 𝑒 𝑦 = −4 

c) 𝑥 = 5 𝑒 𝑦 = −5 

d) 𝑥 = 8 𝑒 𝑦 = −2 

e) 𝑥 = −2 𝑒 𝑦 = 4 

 

 

 

 

 

37) Considere as seguintes proposições: 

 Todo quadrado é um losango. 

 Todo quadrado é um retângulo. 

 Todo retângulo é um paralelogramo. 

 Todo triângulo equilátero é isósceles. 

Pode-se afirmar que: 

a) todas são falsas. 

b) só uma é falsa. 

c) duas são verdadeiras e duas são falsas. 

d) só uma é verdadeira. 

e) todas são verdadeiras. 

38) Calcule o valor de x, sabendo-se que o quadrilátero 

ABCD é quadrado. 
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a) 25° 

b) 45° 

c) 50° 

d) 65° 

e) 90° 

 

 

 

 

 

 

39) Para calcular o volume V de um prisma, é usada a 

expressão 𝑉 = 𝐴𝑏 . ℎ, em que 𝐴𝑏 e ℎ são, 

respectivamente, a área da base e a medida da altura do 

prisma. Assim sendo, o volume do prisma de base 

quadrada representado pela figura é, em centímetros 

cúbicos: 

 

a) 186 

b) 192 

c) 372 

d) 384 

e) 400 

 

 

 

 

 

 

 

40) O  menor  múltiplo  de  três  que  satisfaz  a  inequação 

𝑥 + 5 < 2𝑥 − 1 é: 

a) −3 

b) 0 

c) 3 

d) 6 

e) 9 
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